ጋዜጣዊ መግለጫ
የኢትዮጵያ ኮሚዩኒኬሽን ባለሥልጣን የሁለተኛውን አዲስ የቴሌኮሙኒኬሽን አገልግሎት ፈቃድ

የመስጠት ሂደት ከማስቀጠል ጋር በተያያዘ የባለድርሻ አካላት ምክክር ጀመረ።
አዲስ አበባ፣ ኅዳር 7 ቀን 2015 ዓ.ም
የኢትዮጵያ ኮሚዩኒኬሽን ባለሥልጣን ሁለተኛውን አዲስ የቴሌኮሙኒኬሽን አገልግሎት ፈቃድ (License B) የመስጠት ሂደቱን
ከማስቀጠል ጋር በተያያዘ ለባለድርሻ አካላት የምክክር ጥሪ ዛሬ አውጥቷል። ይህ ሂደት ውድድር እና የግሉ ዘርፍ ተሳትፎ እንዲኖር
በማስቻል የኢትዮጵያን የቴሌኮም ገበያ ለውድድር ክፍት የማድረግ የመንግሥት የዘርፍ ሪፎርም አጀንዳ አካል ነው።
በኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ ለግሉ ዘርፍ የቴሌኮሙኒኬሽን ኦፕሬተር ፈቃድ (License A) በግንቦት ወር 2013 ዓ.ም የተሰጠው
በአሁኑ ወቅት ከኢትዮ ቴሌኮም ጎን ለጎን በሣፋሪኮም ቴሌኮሚዩኒኬሽንስ ኢትዮጵያ ስም እየተንቀሳቀሰ ላለው የሳፋሪኮም (ኬንያ)፣
ቮዳፎን ግሩፕ (እንግሊዝ)፣ ቮዳኮም ግሩፕ (ደቡብ አፍሪካ)፣ ሲዲሲ ግሩፕ (እንግሊዝ) እና ሱሚቶሞ ኮርፖሬሽን (ጃፓን) ላቀፈው
ዓለም አቀፍ አጋርነት ለኢትዮጵያ የተባለ የግል ጥምረት ነው።
የኢትዮጵያ ኮሚዩኒኬሽን ባለሥልጣን አሁን ለሦስተኛው ፈቃድ ወይም ለሁለተኛው አዲስ የቴሌኮሙኒኬሽን አገልግሎት ፈቃድ
(License B) የመስጠት ሂደቱን ለማስቀጠል ያቀደ ሲሆን ተጫራቾች እና ማንኛውም ፍላጎት ያላቸው አካላት በምክክር ሂደቱ ላይ
እንዲሳተፉ እና በፈቃድ አሰጣጥ ሂደቱ ቁልፍ ውሎች እና ሁኔታዎች ላይ አስተያየታቸውን ወይም ጥያቄዎቻቸውን እንዲያቀርቡ
ይጋብዛል።
ሦስተኛውን ፈቃድ የመስጠት ሂደቱ እንደገና መጀመሩ መንግሥት የዲጂታል ኢኮኖሚን የለውጥ ኃይል ለኢትዮጵያ ሕዝብ
አስተማማኝ እና ተደራሽ የሆነ የቴሌኮሙኒኬሽን አገልግሎት የማቅረብ ግብ ጋር አቀናጅቶ በመጠቀም፣ የሥራ ዕድል ፈጠራን እና
የኢኮኖሚ ዕድገትን በማስፋፋት የኢኮኖሚ ሪፎርም አጀንዳውን ለማሳካት ያለውን ቁርጠኝነት ያረጋግጣል። የፈቃድ አሰጣጥ ሂደቱ
ሲጠናቀቅ በኢትዮጵያ ተወዳዳሪ በሆነ ዘርፍ ከፍተኛ ጥራት ያለው የቴሌኮሙኒኬሸን አገልግሎት ለማቅረብ ፈቃድ ያላቸው ሶስት
ኦፕሬተሮች ይኖራሉ።
የኢትዮጵያ ኮሙኒኬሽን ባለሥልጣን ዋና ዳይሬክተር ኢንጂነር ባልቻ ሬባ "ይህ ሂደት በኢትዮጵያ በቴሌኮሙኒኬሽን ዘርፍ የግል
ዘርፍ ኦፕሬተር ወደ ሀገር ውስጥ መግባቱን ያረጋገጠው የመጀመሪያው የተሳካ ግብይት ቀጣይ ሂደት ነው፤ ይህም ውድድርን
ለማስፈን እና በዘርፉ ምቹ የመጫወቻ ሜዳ ለመፍጠር መንግሥት እና የኢትዮጵያ ኮሚዩኒኬሽን ባለሥልጣን ያላቸውን ጽኑ
ቁርጠኝነት ያሳያል። የኢትዮጵያ ኮሚዩኒኬሽን ባለሥልጣን የገበያው ተዋናዮች ለሚሳተፉበት ዘርፍ አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ
በሚያስችለው በዚህ የምክክር ሂደት ላይ የባለድርሻ አካላትን ተሳትፎ ሁልጊዜም በፀጋ ይቀበላል፤ ልምድ ያላቸው የገበያ ተዋናዮች
ለሚያጋሯቸው ግንዛቤዎች ምስጋናውን ያቀርባል "ብለዋል።
ፍላጎት ያላቸው ወገኖች እና ተጫራቾች እስከ ታህሳስ 7 ቀን 2015 ዓ.ም ድረስ የፈቃድ B (License B) የፈቃድ አሰጣጥ ሂደት
እንደገና መጀመሩን በተመለከተ አስተያየታቸውን ከዚህ በታች ባሉት አድራሻዎች ማቅረብ ይችላሉ። ከዚህ ምክክር የሚገኙ
አስተያየቶች እና ግብረ-መልሶች የፈቃድ አሰጣጥ ሂደቱን ቀጣይ ደረጃዎች ይመራሉ።

የኢትዮጵያ ኮሚዩኒኬሽን ባለሥልጣን
የኢትዮጵያ ኮሙኒኬሽን ባለሥልጣን በኮሙኒኬሽን አገልግሎት አዋጅ ቁጥር 1148/2011 ነሃሴ 6 ቀን 2011 ዓ.ም የተቋቋመ ራሱን
የቻለ፣ የተሰጠውን ተልዕኮ ለማሳካት የሚያስችል ነፃና ገለልተኛ የሕግ ሰውነት ያለው የፌዴራል መንግሥት መሥሪያ ቤት ሲሆን
ዓላማውም ተወዳዳሪ የገበያ ሥርዓትን በማበረታታት፣ የተጠቃሚዎችን ተደራሽነትና ፍላጎት ያሟላ፣ ጥራቱ የተጠበቀ፣ ቀልጣፋ፣
አስተማማኝ እና ኢኮኖሚያዊ አቅምን ያገናዘበ የኮሙኒኬሽን አገልግሎት በመላ ሀገሪቱ እንዲስፋፋ ማድረግ ነው፡፡
http://www.eca.et.
Contacts
የኢትዮጵያ ኮሚዩኒኬሽን ባለሥልጣን, consultation@eca.et, ስልክ: +251 11 692 8043/ +251 11 692 8041
ፋክስ: +251 11 692 8045
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